
 
 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras do IFRS-BG 

Registro de Reunião 04/2022 

 

Data da reunião: 05/10/2022 – 16h 
Local: Laboratório de Letras, sala D-105. 

Objetivo da reunião: apreciar os assuntos da pauta abaixo 

Presenças: Cláudio Kuczkowski, Cristina Bohn Citolin, Fabiane Lima Cigognini, Gregório Durlo 

Grisa, Kleber Eckert, Maiquel Rohrig, Michele Savaris, Tiago Pedruzzi. 

Pauta: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Avaliação do processo de reconhecimento do 

curso; Programa Residência Pedagógica: definição de docente orientador; Programa Residência 

Pedagógica: aproveitamento de carga horária para integralização no Curso de Letras; Assuntos gerais. 

Deliberações: Os professores Carina Fior Postingher Balzan e Jonathan Henriques do Amaral 

justificaram a ausência. O professor Maiquel leu a ata da reunião anterior. O professor Kleber 

informou que conversou com a Direção de Ensino a respeito do horário da Biblioteca, conforme 

solicitação do Colegiado na última reunião. A professora Fabiane disse que a Biblioteca já está 

atendendo até as 21 horas, conforme foi solicitado. A ata foi aprovada. O professor Kleber fez um 

relato do processo de reconhecimento do curso de Letras. O curso foi avaliado com a nota máxima. 

O professor Kleber destacou os seguintes pontos do relatório da avaliação: qualidade do FE2 

preenchido pelo NDE do curso; engajamento dos professores, percebido pelos avaliadores na reunião 

com os docentes; realização dos seminários pedagógicos internos ao fim de cada semestre; falas dos 

alunos na reunião dos avaliadores com os discentes, com destaque para a empregabilidade dos 

estudantes, produções científicas e participação em projetos de pesquisa e de extensão. A professora 

Cristina explicou o andamento do Programa Residência Pedagógica. O Colegiado escolheu a 

professora Cristina Bohn Citolin como docente orientadora. O Colegiado deliberou que as horas de 

regência de classe do Programa Residência Pedagógica poderão ser aproveitadas para os seguintes 

estágios supervisionados: Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental – Língua e Literatura, 

Estágio Supervisionado no Ensino Médio - Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado no Ensino 

Médio – Literatura. A análise dos aproveitamentos será realizada pelo Colegiado, considerando cada 

caso e as disposições legais. Assuntos gerais: o professor Gregório informou que a sala D-204 está 

com vários parquês soltos. O professor Kleber disse que o setor responsável está ciente, e que os 

reparos serão providenciados. O professor Cláudio se colocou à disposição para participar de ações 

do PRELLIC, e integrará o Grupo de Pesquisa do curso de Letras. Por fim, o professor Kleber Eckert 

agradeceu pela presença de todos e encerrou a reunião. Bento Gonçalves, 05 de outubro de 2022. 

Assinaturas: 
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